SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129)

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis”

Usługa
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis

Znak sprawy: IR-ZP.271.6.2021

ZATWIERDZAM:
Wójt
/-/ Stefan Prusik

Lelis, październik 2021 r.
SWZ na usługę pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie
Telefon: (29) 746-90-11
Fax: (29) 649-90-00
Adres e-mail: sekretariat@lelis.pl
Adres strony internetowej: www.bip.lelis.pl
Adres platformy zakupowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.
275 pkt 1 ustawy PZ oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3
ustawy PZP.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
9. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art.
95 ust. 1 ustawy PZP, t.j. jeżeli wykonanie wskazanych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z
realizacją zagospodarowania odpadów.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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III. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować
pod adresem: sekeretariat@lelis.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia).
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IV. Opis przedmiotu zamówienia (CPV)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
przekazanych przez podmiot odbierający odpady, wyłoniony w drodze odrębnego postępowania, z terenu
wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lelis oraz
odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
1) odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych,
2) selektywnie zebranych odpadów z PSZOK.
3. Szacowane ilości oraz rodzaje odpadów:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości ok. 1137,22 Mg
2) Segregowane odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych o kodach 20 01 39 i 15 01 02; metale,
opakowania z metali o kodach 20 01 40 i 15 01 04; opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05
oraz zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości ok. 246,44 Mg,
- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01 w ilości ok. 45,28
Mg,
- szkło, opakowania ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 04 w ilości ok. 187,10 Mg,
- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok. 26,28 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji o
kodzie 20 01 08 w ilości ok. 144,16 Mg.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami
90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów
90500000-2 – Usługi związane z odpadami
5. Sposób świadczenia usług:
1) W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych
bioodpadów Wykonawca powinien posiadać instalację komunalną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie
może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach
(Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu
instalacji komunalnej.
UWAGA:
Wykonawca posiadający instalację poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić
zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie)tj. na odzysk i / lub
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unieszkodliwianie odpadu wystawione w kraju, w którym instalacja ta znajduje się. Decyzję
zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany
uzyskać po podpisaniu umowy.
2) Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów, wystawioną w
systemie BDO, dalej określana jako „Karta Przekazania Odpadów”, przekazaną Zamawiającemu
wraz z fakturą VAT za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z Karty muszą być zgodne z kwitami
wagowymi, o których mowa w pkt. 9, którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu za miesiąc poprzedni.
3) Wskazane w SWZ szacunkowe ilości odpadów komunalnych, stanowią ilości odebrane w 2020r.
wykazane w sprawozdaniach i innych dokumentach przekazywanych przez firmę odbierającą
odpady i zagospodarowującą odpady oraz podmiot prowadzący PSZOK. Zamawiający zastrzega
sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazywanych odpadów w stosunku do ilości
wskazanych w ust. 3.
4) Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu gminy
Lelis, Wykonawca wskaże inną instalację komunalną, która przyjmie odpady na koszt
Wykonawcy, w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do instalacji
komunalnej. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na
odległość od Gminy Lelis większą niż odległość do instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje
koszty transportu odpadów komunalnych na większą odległość.
5) Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu
zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie
przyjąć odpadów na instalacje komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację
komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu
okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów.
6) W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 5 Wykonawca powiadomi podmiot,
który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego
przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów do swojej instalacji
komunalnej najpóźniej w pierwszym dniu po zakończeniu okresu, w kto rymnie będzie w stanie
przyjąć odpadów komunalnych.
7) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach
przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z
decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzeń,
ograniczeń, postojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może
skutkować naliczeniem kar umownych.
8) Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
9) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
- ważenie odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym
w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być
każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem
kwitu wagowego,
- dokumentowanie przez Wykonawcę dostawy odpadów. Każdy wjazd będzie zarejestrowany
i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów,
nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacje dostawcy. Kopię ww. dokumentu otrzymuje kierowca
dostawy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie ww. dokumentów
każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz z Kartami
przekazania odpadów,
- przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi
przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tychże przepisach.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego / komisyjnego ważenia odpadów z terenu
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gminy Lelis, w obecności wyznaczonych przez Zamawiającego, uprawnionych pracowników.

V. Wizja lokalna

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone dokonaniem wizji
lokalnej lub zapoznaniem się z dokumentami dotyczącymi zamówienia jakie znajdują się w
dyspozycji Zamawiającego.

VI. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań zamówienia zgodnie z art. 60 i 121 ustawy PZP.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania
odpadów tj.: pozwolenie zintegrowane lub/ i sektorowe na prowadzenie działalności
w zakresie zagospodarowania odpadów wydawane przez właściwy organ zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779),
b) instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej, zgodnie z Ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje:
- instalacją komunalną, spełniającą wymogi określone w ust. 2 pkt 2 lit. a i pkt 2 lit. b,
lub / i urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o
odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779),
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
wypełniony załącznik nr 5 do SWZ (wykaz instalacji komunalnych).
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych poniżej:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 , 7 ustawy PZP,
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.
X. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
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4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) Wykaz instalacji komunalnych (załącznik nr 5 do SWZ), dostępnych Wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami:
- instalacją komunalną, spełniającą wymogi określone w ust. 2 pkt 2 lit. a i pkt 2 lit. b,
lub / i urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o
odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779),
4) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).
5) Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów, jako instalacji
komunalnej.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 670), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków,
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP.
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8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postepowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienie w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
10. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postepowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postepowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunku udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuacje podmiotów udostepniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale
X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak
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podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z
katalogiem dokumentów określonych w rozdziale X SWZ.

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym
spółki cywilne oraz konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

XIII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ, opis sposobu przygotowania ofert
oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcą odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, muszą zapisać się do grup wykonawców na platformie zakupowej. W tym celu
należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres
e-mail.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy
zakupowej.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na platformie zakupowej.
5. Wykonawca składa ofertę po pośrednictwem platformy zakupowej. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lelis, w szczegółach danego postępowania.
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6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
7. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na platformie zakupowej.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. z 2020r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawna część należy ten plik zaszyfrować.
10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie i dokumenty wskazane w ust. 26 w zakresie
wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. A następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem na platformie zakupowej.
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
14. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w
ust. 7), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem platformy zakupowej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się ID postępowania).
15. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie proceduralnym
i merytorycznym jest Daniel Bodziak, tel. (29) 746 90 23.
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
17. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert.
18. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 19, przedłuża
się termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w ust. 19, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
19. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 20, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
20. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
21. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
22. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
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1) oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 SWZ (jeżeli
dotyczy)
3) oświadczenie o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 (jeżeli dotyczy),
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, stosowne pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).
23. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
24. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
25. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
26. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Lelis będzie stanowić iloczyn ilości zagospodarowanych odpadów oraz stawka za
1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych. Obliczona w ten sposób cena oferty
stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne
na podstawie ceny jednostkowej za 1 Mg zagospodarowanych odpadów z terenu Gminy
Lelis i ilości przyjętych odpadów na instalację. Obliczona w ten sposób cena oferty
stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Cena kosztorysowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w
przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%.
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
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obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą
miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca
ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na druku oferty, że obowiązek
odprowadzenia podatku powstaje po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
XVI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 4 grudnia 2021r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu
związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową do dnia 5 listopada 2021 r. do godz.
10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie zakupowej.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021r. o godz. 11:00.
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (K) – waga kryterium
40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %

cena najniższa oferty brutto
C = ----------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena badanej oferty brutto
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (K) – waga kryterium
40%
Przez koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość od
siedziby Zamawiającego do instalacji komunalnej) rozumie się odległość mierzoną drogami
publicznymi (nie drogami wewnętrznymi i polnymi itp., nie mierzymy też w linii prostej) od
siedziby Zamawiającego tj. ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis do siedziby – adresu wskazanej
instalacji komunalnej. Celem ujednolicenia pomiarów Zamawiający wymaga wskazania
przez wszystkich Wykonawców odległości instalacji od siedziby Zamawiającego przy
wykorzystaniu serwisu mapa.targeo.pl (opcja trasy najkrótsza, drogi publiczne dla pojazdów
o masie całkowitej 10 t i więcej). Powyższe dane Zamawiający będzie weryfikował także
przy użyciu portalu mapa.targeo.pl. Wymaga się załączenie do oferty wydruku z ww.
portalu z naniesionymi adresami jak wyżej obu lokalizacji i wyliczoną trasą.

Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość siedziby
Zamawiającego od instalacji komunalnej) (K) będą wyliczone w sposób następujący:
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Najkrótsza odległość do instalacji komunalnej
spośród złożonych ofert
K = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
Odległość do instalacji komunalnej
badanej oferty
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wysokości i formie określonej w rozdziale XX SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w
formach, o których mowa w art. 452 ust. 2 ustawy PZP.
2. Formy wniesienia zabezpieczenia:
1) w pieniądzu -przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr 32 8923 0008 0180 0210 2018 0006.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
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z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy PZP.
4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane,
XXI. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze
Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt
1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie-sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.12.Prezes Izby przekazuje skargę
wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz instalacji komunalnych
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SWZ

.................................................................................................
(osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę)

...........................................................................................
(nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy) - powielić tyle razy ile potrzeba

.........................................................................................
………………………………………………………………...
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy)

NIP: .................................................................
REGON: ...........................................................
Tel. ……………………………………………….
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) należy
wskazać ustanowionego pełnomocnika (lidera) ………………………………………………………….
Adres e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ………………………………………….
……………………………………………………..
(osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym)

Zamawiający: Gmina Lelis
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39
07 – 402 Lelis

FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne w
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ oraz
przepisami prawa regulującymi sposób i wymagania w zakresie świadczenia usług objętych
umową za cenę:
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L.p.

1
1

2

Rodzaj odpadów

2
zmieszane
(niesegregowane)
odpady komunalne
tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw
sztucznych;

metale, opakowania z
metali

Kod odpadu

3
20 03 01

Cena za przyjęcie na
Szacunkowa
instalację
odpadów o masie
masa odpadów
jednego
Mg (w złotych)
objętych
zamówieniem
netto
VAT
brutto
(w Mg)
4

5

6

7

Cena łączna za przyjęcie na instalację wszystkich
odpadów objętych zamówieniem (w złotych)
netto
(kol. 4 * kol. 5)
8

VAT
(kol. 4 * kol. 6)
9

1137,22

15 01 02, 20 01 39

15 01 04, 20 01 40

246,44

opakowania
wielomateriałowe oraz
zmieszane odpady
15 01 05, 15 01 06
opakowanie

3

4
5
6
7

papier i tektura,
opakowania z papieru i 20 01 01, 15 01 01
tektury
szkło, opakowania ze
szkła
odpady
wielkogabarytowe
odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
odpady ulegające
biodegradacji

45,28

20 01 02, 15 01 04

187,10

20 03 07

26,28

20 01 08
144,16
20 02 01,
Razem
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brutto (kol. 4 *
kol. 7)
10

Cena łączna brutto oferty ……………………………………....…………………………..zł
(kwota w wierszu razem, kolumna 10 powyższej tabeli)

słownie zł ………………………………………...……………………………………..…………….
Wykonawca oświadcza, iż odpady będą przyjmowane w instalacji komunalnej położonej
w ………..…………………………………………………………………………………..….
(adres instalacji)

Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość siedziby
Zamawiającego od instalacji komunalnej) (K):
Oświadczamy, że odległość siedziby Zamawiającego tj. ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
do instalacji komunalnej w której będą zagospodarowane odpady z terenu gminy Lelis wynosi
…………………… km.
2. Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w terminie: od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022
roku.
3. Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ;
4. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami Zamawiającego,
dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z SWZ i projektem Umowy.
6. Oświadczam, iż akceptuję warunki korzystania z platformy zakupowej określone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/lelis dla Użytkowników (Wykonawców).
7. Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się i stosuję się do Instrukcji dla Wykonawców na platformie zakupowej.
8. Oświadczam, że jestem związana (-y) niniejszą ofertą przez czas wskazany w rozdziale XVI pkt 1 SWZ. Pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
9. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty
i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
11. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że
Pełnomocnik (o którym mowa w SWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na
rzecz i w imieniu każdego z nas] *,
12. Oświadczam, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
od…………... do……………..- niniejsza oferta jest oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Zamówienie zrealizujemy SAMI/PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW *
………………………………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych prac, nazwa/y podwykonawcy/ów)

* Niepotrzebne skreślić
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14. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór mojej oferty (należy
zaznaczyć właściwe):
nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………*
*należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT/stawki VAT.
15. Oświadczam, że jestem (należy zaznaczyć właściwe):
☐

mikroprzedsiębiorstwem

☐

małym przedsiębiorstwem

☐

średnim przedsiębiorstwem

☐

jednoosobowa działalność gospodarcza

☐

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

☐

inny rodzaj …………………………………………………………………………………….

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR;
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR).

16. Zostałam (-em) poinformowana (-y), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł
udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie później jednak niż w
terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób
fizycznych,
od
których
dane
osobowe
bezpośrednio
lub
pośrednio
pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Data .................................................
………….........................................................................................
Podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika

(opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym)

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Wzór - Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający: GMINA LELIS
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1:
………………………………….……………
……………………..…. (pełna nazwa/firma,
adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany
przez………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), na usługę pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis”,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA

DOTYCZĄCA

WYKONAWCY/PODMIOTU

UDOSTĘPNIAJĄCEGO

ZASOBY*:
Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego
w
……………………..…………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………. (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r.

……………………………………..……………………
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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INFORMACJA

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW**:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez
Zamawiającego

w

………………………………………………………...………..

(wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

..…………………….…………………………………………………………………………………
………………………

w

następującym

zakresie:

…………………………………………..…………………………………………………..…………
……(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r.
……………………………………..……………………
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
*–
**

niepotrzebne skreślić;

– wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega

na zasobach podmiotu
UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu
w formacie PDF
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Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający: GMINA LELIS
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1:
………………………………….……………
……………………..…. (pełna nazwa/firma,
adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany
przez………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), na dostawę pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis”,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO
ZASOBY/PODWYKONAWCY1:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i
7 Ustawy.
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r.
……………………………………..……………………
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………................ Ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 Ustawy PZP). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z w/w. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy PZP
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………

…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r.
……………………………………..……………………
(podpis (y)

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu
w formacie PDF
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Wzór - Załącznik nr 4 do SWZ
ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiający: GMINA LELIS
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o

lub

przynależności

braku

przynależności

do

tej

samej

grupy

kapitałowej,

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa PZP)
Wykonawca:
…………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), na dostawę pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis”,
oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667). *
Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której
należą inni Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *
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Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.108 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) co
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………. (dane Wykonawcy)
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;

* niepotrzebne skreślić

…………………………(miejscowość), dnia ……………………………2021 r.

……………………..………………….
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu
w formacie PDF
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Wzór - Załącznik nr 5 do SWZ
ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiający: GMINA LELIS
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

WYKAZ INSTALACJI KOMUNALNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA

Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie odpadów

komunalnych z terenu gminy Lelis” prowadzonego przez Gminę Lelis,
Oświadczam, że spełniam warunek posiadania prawa do dysponowania instalacjami określonymi przez
Zamawiającego w dziale VIII SWZ:

Lp.

Nazwa i adres instalacji

Rok
Tytuł prawny do dysponowania
budowy
instalacją

1.
2.
3.
4.

…………………………(miejscowość), dnia ……………………………2021 r.

……………………..……………………..
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu
w formacie
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Wzór - Załącznik nr 6 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów
w zakresie zdolności technicznych/zawodowych

Ja/My
............................................................................................................................................................
..1)
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:
............................................................................................................................................................
..1)
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), na dostawę pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis” w
związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez
Wykonawcę w zakresie zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji
zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze2 w zakresie
…………………….………………………….1 (należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot
zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych)
na okres ……………………………………………………………………………………..1)
…………………………(miejscowość), dnia ……………………………2021 r.
…………….…………..………………….
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
1)

– należy wypełnić

2)

– niepotrzebne skreślić

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu
w formacie PDF
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Załącznik nr 7 do SWZ
UMOWA

zawarta w dniu ……………………………………..… 2021 roku, pomiędzy:
Gminą Lelis z siedzibą: ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, NIP 758-21-23-571, REGON: 550668189,
BDO 000229107
reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Pana Stefana Prusik
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Bogusławy Parzych
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………..
z siedzibą: …………………………………………….
REGON: ………………………………………
NIP: ………………………………….
reprezentowaną przez ……………………………………………………….,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne
na zadanie o nazwie „ Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis”.
Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
2) specyfikacja warunków zamówienia,
3) wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji warunków zamówienia.
§2
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: ,,Zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Lelis”, zwanego dalej przedmiotem umowy.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych, w tym odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Lelis.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości ok.
1137,22 Mg;
2) Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje w szacunkowej
ilości:
a) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych o kodach 15 01 02 i 20 01 39;
metale, opakowania z metali o kodach 15 01 04 i 20 01 40; opakowania wielomateriałowe
o kodzie 15 01 05 oraz zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości ok.
246,44 Mg,
b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodach 20 01 01, 15 01 01 w ilości ok.
45,28 Mg,
c) szkło, opakowania ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 07 w ilości ok. 187,10 Mg,
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d) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok. 26,28 Mg,
e) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 Mg oraz odpady kuchenne ulegające
biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości ok. 144,16 Mg.
2. Odpady przyjmowane i zagospodarowywane będą przez:……………………………………..…...
§ 3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na zasadach i zgodnie z
zakresem podanym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy wszystkich wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.);
3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r. poz. 868).
§4
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący terminowe

wykonywanie umowy według standardu staranności obowiązującego przy zawodowym
prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie w
trakcie obowiązywania umowy, niezbędne następujące uprawnienia i dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami;
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.).
§5
Termin realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r. włącznie.
§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla odbioru każdej frakcji
odpadów, przy czym wynagrodzenie za odbiór każdej frakcji odpadów będzie iloczynem
faktycznej liczby Mg odebranych odpadów tej frakcji, zgodnie z kartami przekazania odpadów,
oraz ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg tej frakcji odpadów wskazanej w ofercie Wykonawcy.
3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ceny jednostkowe za zagospodarowanie odpadów przedstawiają
się następująco:
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L.p.
1
1
2

3
4
5
6

Rodzaj odpadów

Kod
odpadu

2
zmieszane (niesegregowane) odpady
komunalne
tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw
sztucznych;

3
20 03 01

metale, opakowania z metali

15 01 04
20 01 40

opakowania wielomateriałowe
oraz zmieszane odpady opakowaniowe
papier i tektura, opakowania z papieru
i tektury
szkło, opakowania ze szkła

15 01 05
15 01 06
20 01 01
15 01 01
20 01 02
15 01 07
20 03 07
20 02 01
20 01 08

odpady wielkogabarytowe
odpady ulegające biodegradacji
odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Cena za przyjęcie na instalację
odpadów o masie jednego Mg
(w złotych)
netto
VAT
brutto
5
6
7

15 01 02
20 01 39

4. Szacowane wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……………………… zł /brutto/
(słownie zł: ………………………………………………………..) tj. ceny w ofercie
Wykonawcy.
5. W przypadku zagospodarowania odpadów w ilości innych niż szacowane, wynagrodzenie
Wykonawcy nastąpi według ilości wagowych odpadów i cen jednostkowych zawartych w
ofercie Wykonawcy.
6. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze VAT, z terminem płatności 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego.
7. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie
miesięcznie, na podstawie faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez
Wykonawcę, z załączonymi dokumentami, potwierdzającymi przyjęcie do instalacji odpadów.
Niekompletność dokumentów rozliczeniowych stanowi podstawę nie przyjęcia faktury przez
Zamawiającego.
8. Fakturę należy wystawić następująco: Nabywca - Gmina Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis,
NIP 758-21-23-571; Odbiorca – Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty
wynagrodzenia.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
12. Za nieterminową płatność faktur przysługują odsetki ustawowe.
13. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
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14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu kar umownych.
§7
Kary umowne
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 4;
2) w przypadku niedopełnienia wymogu informowania o braku możliwości przyjęcia odpadów do
instalacji komunalnej lub ponownej możliwości przyjęcia odpadów w wysokości 1000,00 zł za
każdy taki przypadek.
2.Kary umowne określone w ust. 1, pkt. 1 Wykonawca będzie wpłacał na rachunek bankowy
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
3.Zamawiający potrąci należne mu kary określone w ust. 1, pkt. 1 i 2 z wynagrodzenia należnego na
podstawie faktur miesięcznych, przedstawiając pisemne obliczenie kar umownych, o które
pomniejszy wynagrodzenie. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do
potrącenia kara umowna, Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić.
4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, dochodzonego na zasadach ogólnych.
5.Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamówienia
7. Określony obowiązek zapłaty przez Wykonawcę Zamawiającemu nałożonych na niego kar z
tytułu określanego w ust. 1 pkt 1 – 2 obciąża również Wykonawcę w przypadku gdy kary te zostaną
nałożone na Wykonawcę po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji umowy, a dotyczyć będą
okresu realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 90 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
2. Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy;
2) nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo
wezwania Zamawiającego;
3) przerwanie bez uzasadnionej przyczyny wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 3
dni;
4) nie wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z obowiązujących w
odniesieniu do przedmiotu umowy przepisów prawa;
5) wszczęcie likwidacji Wykonawcy;
6) zawieszenie przez Wykonawcę działalności.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy również w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może
nastąpić w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę
odstąpienia.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w ust. 2
pkt 1-4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z
umową oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
6. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę poprzez wypowiedzenie bez podawania przyczyny z
zachowaniem okresu 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po tym w którym
złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.
7. W przypadku wypowiedzenia zapłata nastąpi za miesiące faktycznie wykonywanych usług do
czasu rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia.
8. Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy musi nastąpić na piśmie pod rygorem
nieważności oraz zawierać uzasadnienie.
§9
Zmiany umowy
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki
takich zmian:
1)w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych stron umowy,
w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp.
2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu Umowy,
3)wystąpienie okoliczności uzasadniających dokonanie zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu Zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4)Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W
przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie
dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
6)Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
brutto
– dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano.
2.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
§ 10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usługi lub usług
Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę,
który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowę lub jej projekt.
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3.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i
żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usługi
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą,
które nie mogą być późniejsze niż terminy złożenia faktur przez Wykonawcę Zamawiającemu.
8. Ostateczne rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą musi nastąpić przed
rozliczeniem między Zamawiającym, a Wykonawcą. Dowód rozliczenia z Podwykonawcą,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia z Podwykonawcą, Wykonawca
wyraża zgodę na wstrzymanie jego wypłaty do czasu rozliczenia z Podwykonawcą, albo też dokona
cesji wierzytelności z tytułu należności z wykonania niniejszej umowy na rzecz Podwykonawcy do
wysokości należności podwykonawcy.
10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
§ 11
Zatrudnienie
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
pracownicy fizyczni wykonujący usługę zagospodarowania odpadów komunalnych.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2
czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 12
Porozumiewanie się Stron
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:
- ze strony Zamawiającego – …………………….., tel………………………….,
e-mail:…………………………………
- ze strony Wykonawcy – ……………………….., tel……………………….…,
e-mail:…………………………………

1.
2.
3.
4.

5.

§ 13
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego
ich dotyczących, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień niniejszej umowy, strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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